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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НЕДЕЛИНО 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Боян Радоев Кехайов - Кмет на Община Неделино 

ОТНОСНО:  Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и 
Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията по 
наложените финансови корекции при изпълнението на  проект № 
BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО 
Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община 
Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и 
Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ 
№Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и  от Държавния бюджет на 
Република България. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. урежда възможността за намаляване с 80 на сто на размера на 
неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за наложени 
финансови корекции чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия 
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орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната 
община. 

Министърът на финансите е издал насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 82, 
ал. 3 от ЗДБРБ за 2021г. от 19.01.2021г. По реда на разпоредбата се намалява единствено 
размера на главницата на дълга, който не е погасен към датата на сключване на 
тристранно споразумение. Остатъкът в размер на 20 на сто, ведно с другите задължения 
на общината-бенефициент (разноски, лихви, дължими за възстановяване изплатени 
средства за финансиране на разходи за ДДС и др.) подлежат на възстановяване. 
Подписването на споразумение за намаляване размера на задължението не отменя 
издадения акт, с който е установено вземането и същия остава в сила.  

Оспорени по съдебен ред задължения за наложени финансови корекции не могат 
да бъдат предмет на споразумение по чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ от 2021 г. до решаване на 
спора с влязло в сила съдебно решение, с което се потвърждава наложената финансова 
корекция. При наличие на водени и приключили съдебни производства, се предоставя 
незаверен препис на съдебния акт с направено отбелязване на датата, на която актът е 
влязъл в законна сила. 

За една програма и за един бенефициент се изготвя едно споразумение, 
независимо от броя на проектите, които бенефициентът изпълнява по съответната 
програма и наложените по тях финансови корекции. 

Както Ви е известно Община Мадан - Водещ бенефициент и бенефициентите 
партньори – общините Златоград и Неделино, реализираме съвместно проект № 
BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО 
Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, в рамкине на сключения договор за 
безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г. по № BG16M1OP002-2.002  
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет 
на Република България. 

При изпълнение на проекта са наложени финансови корекции, установени от УО 
на ОПОС за установени нередности при провеждане на обществени поръчки за избор 
на изпълнители по всички сключени договори, като част от делата са спечелени, 
съответно УО на ОПОС е възстановил разноските по делата.  

Предоставяме на Вашето внимание информация за задълженията които имаме, във 
връзка с наложени финансови корекции, за които сме уведомени с писма, решения и др. 
изявления на УО на ОПОС 2014 – 2020, оспорени по съдебен ред и към днешна дата 
имаме влезли в сила окончателни съдебни решения, съответно потвърдени финансови 
корекции. Документите от установяването, до окончателното произнасяне са, както 
следва:  

1. Писмо за установени нарушения и предложена финансова корекция с изх. № 
2-002-0015-2-85/09.03.2018г. на УО на ОПОС 2014-2020г. и Решение от 
24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за налагане на 
финансова корекция, получено с писмо изх. № 2-002-0015-2-125/24.04.2018г. на 
УО. В тази връзка сме получили: 
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1.1. Уведомително писмо с Изх. №2-002-0015-4-36 от 10.05.2018г. на УО на ОПОС 
2014-2020г. за регистрирана нередност с дата: 04.05.2018г., с национален 
идентификационен номер на нередността: ОПОС20/18/ЕФРР/78 за наложена 
финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., съставляващи БФП) по договор 
№ 18-У-027/16.02.2018г. с изпълнител „ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 
204117138. 

1.2. Уведомително писмо с Изх. №2-002-0015-4-37 от 10.05.2018г. на УО на ОПОС 
2014-2020г. за регистрирана нередност с дата: 04.05.2018г., с национален 
идентификационен номер на нередността: ОПОС20/18/ЕФРР/79, за наложена 
финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., съставляващи БФП) по договор № 
18-У-028/16.02.2018г. с изпълнител „ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 
204117138. 

1.3. Уведомително писмо с Изх. №2-002-0015-4-38 от 10.05.2018г. на УО на ОПОС 
2014-2020г. за регистрирана нередност с дата: 04.05.2018г., с национален 
идентификационен номер на нередността: ОПОС20/18/ЕФРР/80, за наложена 
финансова корекция в размер на 5% (2 087,45 лв., съставляващи БФП) по договор 
№ 18-У-029/16.02.2018г. с изпълнител „ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 
204117138. 

2. Писмо за установени нарушения и предложена финансова корекция с изх. № 
2-002-0015-2-98/12.02.2019г. на УО на ОПОС 2014-2020г. и Решение от 
11.03.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за налагане на 
финансова корекция, получено с писмо изх. № 2-002-0015-2-152/11.03.2019г., 
за наложена финансова корекция в размер на 5% (37 817,95 лв., съставляващи 
БФП) по договор № 18-У-090/20.12.2018г. с изпълнител „БИЛД 
КОМПОСТ“ ДЗЗД, ЕИК 177275729. 

3. Писмо за установени нарушения и предложена финансова корекция с изх. № 
2-002-0015-2-23/14.01.2019г. на УО на ОПОС 2014-2020г. и Решение от 
08.02.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за налагане на 
финансова корекция, получено с писмо изх. № 2-002-0015-2-93/08.02.2019г. В 
тази връзка сме получили: 

3.1. Уведомително писмо с Изх. №2-002-0015-4-40 от 15.02.2019г. на УО на ОПОС 
2014-2020г. за регистрирана нередност с дата: 11.02.2019г., с национален 
идентификационен номер на нередността: ОПОС20/19/ЕФРР/174, за наложена 
финансова корекция в размер на 5% (205 249,14 лв., съставляващи БФП) по договор 
№ 18-У-082/15.12.2018г. с изпълнител „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 20056246. 

Както споменахме по-горе всички решения на УО на ОПОС за налагане на 
финансови корекции по време на изпълнение на проекта, Община Мадан – Водещ 
бенефициент е оспорвала по съдебен ред, като за горецитираните наложени финансови 
корекции в размер на 5% от стойността на засегнати от нарушението и признати от УО 
на ОПОС  за допустими за финансиране ОПОС 2014-2020г. - разходи по 
горепосочените договори, съставляващи безвъзмездна финансова помощ по проекта 
(89,59%), има издадени окончателни решения на Върховния административен съд 
на Република България, както следва: 

• По Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
н а л а г а н е н а фи н а н с о в а ко р е к ц и я , п о л у ч е н о с п и с м о и з х . 

  3



№2-002-0015-2-125/24.04.2018г. на УО, съдебното производство е приключило 
с влязъл в сила окончателен съдебен акт - Решение № 11357 от 24.07.2019г. 
на Върховния административен съд на Република България; 

• По Решение от 11.03.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
н а л а г а н е н а фи н а н с о в а ко р е к ц и я , п о л у ч е н о с п и с м о и з х . 
№2-002-0015-2-152/11.03.2019г. на УО, съдебното производство е приключило 
с влязъл в сила окончателен съдебен акт -  Решение № 3193 от 28.02.2020г. 
на Върховния административен съд на Република България; 

• По Решение от 08.02.2019г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020г. за 
нала г ане на финансова корекция , получено с писмо изх . № 
2-002-0015-2-93/08.02.2019г., съдебното производство е приключило с влязъл 
в сила окончателен съдебен акт - Решение № 6474 от 02.06.2020г. на 
Върховния административен съд на Република България. 

   
Във връзка с гореизложеното и съгласно влезлите в законна сила актове, общините 

бенефициент на помощта имат задължения по финансовите корекции, възлизащи общо 
в размер на: 249 329,44 лв., която сума съставлява и главница на дълга. Всички 
присъдени разноски по делата в полза на УО на ОПОС са погасени от общините. Към 
настоящия момент при всяко искане за междинно плащане УО на ОПОС са удължали 
регулярно и пропорционално суми, които към днешна дата възлизат на 184 804,19 лв. и 
за които по предходната докладна общините ще се възползват от възможността да 
получат безлихвен заем от МФ - министъра на финансите, чрез УО на ОПОС в размер – 
общия размер на  наложените финансови корекции, които ще използваме за разплащане 
по окончателно изпълнение на проекта, респективно приключването му (20.05.2021г.). 
По настоящата докладна Ви информираме, че при подаване на окончателно 
плащане ще имаме възможността да се възползваме от възможността за 
намаляване на размера на наложената финансова корекция, като съгласно 
издадените насоки на Министъра на финансите за прилагане на чл. 82, ал. 3 от 
ЗДБРБ за 2021г., кметът на общината – Водещ бенефициент и бенефициентите – 
Партньори по проекта – общините Златоград и Неделино, следва да: 

• Отправят искане за сключване на тристранно споразумение до Управляващия 
орган на УО на ОПОС. Искането, следва да е придружено с решения на 
съответните Общински съвети за сключване на тристранно споразумение за 
намаляване с 80 на сто на задължението на общините, съгласно чл. 82, ал. 3 
от ЗДБРБ за 2021г. при условията на издадените „насоки” от Министъра на 
финансите. 

За целта е необходимо Общинските съвети на Мадан, Златоград и Неделино, 
да вземат решение за сключване на тристранно споразумение за намаляване с 80 
на сто на задълженията на общините, както и за заплащане по 1/3 от стойността на 
остатъка на  задълженията. 

С подписване на тристранното споразумение за намаляване с 80 на сто на 
неразплатените задължения на общините, ще бъде намалена финансовата тежест, 
произтекла от наложените финансови корекции по изпълнявания съвместен и 
обществено значим проект.  
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021г., предлагам на Общински 
съвет – Неделино, да обсъди и вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет – Неделино дава съгласие, община Неделино да сключи 
тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите за намаляване с 80 
на сто от главниците на задълженията по наложените финансови корекции при 
изпълнението на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, 
изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите 
партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения ДБФП 
№Д-34-27/20.11.2017г., по процедура № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци“ от приоритетна ос 2 „Отпадъци” на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския 
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на 
Република България. 

2. Общински съвет – Неделино, упълномощава Кмета на община Неделино да 
подпише тристранното споразумение с УО на ОПОС и министъра на финансите в 
изпълнение на решението по т. 1. 

3. Общински съвет – Неделино, дава съгласие, погасяването на остатъчния размер 
на дълга, след извършеното намаляване по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021г.,  да се 
извърши от бюджета на община Неделино по сметка, посочена в тристранното 
споразумение и на стойност равна на 1/3 от остатъчния размер на дълга. 

  

Вносител: 
БОЯН КЕХАЙОВ 
Кмет на Община Неделино 
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